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RESUMO 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência do “Projeto Rodas de ConverSamba: 

Não deixe o samba morrer - entrelaçando cultura e educação”, contemplado com 

financiamento no Programa Institucional de apoio à cultura – Piac/UFU, em pareceria com o 

Pibid Interdisciplinar e o Grupo Samba e Velas.O samba é uma manifestação cultural que está 

na base da cultura brasileira e o que nos representa culturalmente diante de outros povos. 

Sendo assim, o samba torna-se um instrumento de transformação social. Objetivou-se 

promover ações culturais que impulsionassem o diálogo entre o samba, a escola básica, a 

comunidade acadêmica universitária e a comunidade em geral, criando espaço cultural ligada 

ao samba que valorize a memória social e musical do mesmo. Metodologicamente o projeto 

dividiu-se em três etapas. Na primeira etapa foram realizados estudos sobre a história do 

samba em escolas públicas atendidas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

docência, subprojeto Interdisciplinar, na forma de parceria com o mesmo. Na segunda etapa 

as escolas parceiras receberam visita das Rodas de ConverSamba. O grupo de sambistas 

Sambas e Velas visitou as escolas fazendo apresentação de sambistas e sambas tradicionais. 

Como encerramento será a possibilidade de diálogo da escola básica com a universidade. 

Realizaremos a última Roda de ConverSamba no auditório da Facip/UFU. Este será o 

momento cultural de apresentação dos sambistas com um repertório diversificado com autores 

renomados e com letras de sambas que registrem fatos da história do Brasil na visão dos 

mesmos. As representações docentes sobre o projeto indicam que Aspectos relacionados à 

elaboração de planejamento, implementação de proposta interdisciplinar, disciplina e 

colaboração foram relevantes nesta proposta. Além de que a implementação da Lei 10.639/03 

foi realizada com êxito. 
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INTRODUÇÃO 

 

O samba surgiu da mistura de estilos musicais de origem africana e brasileira. O 

samba é tocado com instrumentos de percussão (tambores, surdos, timbau) e acompanhados 

por violão e cavaquinho. Geralmente, as letras de sambas contam a vida e o cotidiano de 

quem mora nas cidades, com destaque para as populações pobres. O termo samba é de origem 

africana e tem seu significado ligado às danças típicas tribais do continente. 

Na década de 1930, as estações de rádio, em plena difusão pelo Brasil, passam a 

levar os sambas para as residências. Os grandes sambistas e compositores desta época são: 

Noel Rosa autor de Conversa de Botequim; Cartola, As Rosas Não Falam; Dorival Caymmi 

de O Que É Que a Baiana Tem?; Ary Barroso, de Aquarela do Brasil; e Adoniran Barbosa, de 

Trem das Onze. Na década de 1970 e 1980, começa a surgir uma nova geração de sambistas. 

Podemos destacar: Paulinho da Viola, Jorge Aragão, João Nogueira, Beth Carvalho, Elza 

Soares, Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Chico Buarque, João Bosco e Aldir Blanc.  

Outros importantes sambistas de todos os tempos: Pixinguinha, Ataulfo Alves, 

Carmen Miranda (sucesso no Brasil e nos EUA), Elton Medeiros, Nelson Cavaquinho, 

Lupicínio Rodrigues, Aracy de Almeida, Demônios da Garoa, Isaura Garcia, Candeia, Elis 

Regina, Nelson Sargento, Clara Nunes, Wilson Moreira, Elizeth Cardoso, Jacob do Bandolim 

e Lamartine Babo.  

Na atualidade o samba é uma manifestação cultural que está na base da cultura 

brasileira e o que geralmente nos representa culturalmente diante de outros povos. Sendo 

assim, o samba torna-se um instrumento de transformação social. Contar a história do Samba 

é contar a história do negro no Brasil, ou vice-versa. O samba surgiu da necessidade deste 

povo expressar o que vivia; seu passado, sua luta e sua resistência. Sendo assim, segundo: 

 

Cantar e contar a história do samba é fortalecer um movimento de resistência e de 

afirmação do povo negro, que, a partir das batidas do tambor das rodas de 

candomblé e capoeira da Bahia, estendeu-se pelo Brasil. No Rio de Janeiro, por 

meio das casas tradicionais, das tias baianas, este povo que, após a abolição do 

trabalho escravo, exerceu as mais variadas atividades profissionais, trabalhando de 

sol a sol e morando nos cortiços do centro da cidade, tinha o samba como espaço de 

interação, sociabilidade e diversão (FERREIRA, SANTOS e CARDOSO, 2003, p. 

28). 

 



 
 

3 

Ituiutaba, de 22 a 24 de nov. de 2017 

 

Com este entendimento, percebemos no samba o potencial para a implementação da 

Lei 10.639/03, que trata de inclusão de história da África e afro-brasileira nos currículos 

escolares. O samba demonstra, por meio das letras das músicas, como a população negra vem 

resistindo a processos históricos de exclusão e racismo. Da mesma forma, este projeto 

baseado no samba, é instrumento eficaz para o desenvolvimento de atividades culturais que 

propiciem o diálogo entre a universidade e a comunidade em geral, consolidando a atuação da 

universidade pública com as transformações sociais e o fortalecimento da cidadania. 

Presenciamos em Ituiutaba um esvaziamento de atividades relacionadas ao samba. 

Assim, O Projeto Rodas de ConverSamba: Não deixe o samba morrer - entrelaçando cultura 

e educação foi realizado em parceria com o Grupo Samba e velas de Ituiutaba. Este grupo 

realiza atividades com samba na cidade na forma de encontros entre amigos. São realizadas 

atividades mensais intitulado Circuito do Samba. No circuito, mensalmente, uma família abre 

sua casa para receber os demais colegas para a realização da roda de samba. O intuito deste 

circuito é não deixar o samba morrer do cenário cultural ituiutabano. O circuito encerra no 

final do ano com a festa Samba e velas. Assim, entende-se ser uma atividade recreativa, 

amadora e familiar. Contudo realizada com organização similar à de profissionais e cumpre 

seu objetivo de fomentar o samba na cidade.  

Desta forma, a justificativa deste projeto está na proposição de fomentar a cultura do 

samba em Ituiutaba, seguindo o clamor de sambistas que pedem para não deixarmos o samba 

morrer. Objetivando desta forma promover ações culturais que impulsionem o diálogo entre o 

samba, a escola básica, a comunidade acadêmica universitária e a comunidade em geral, 

criando espaço cultural ligada ao samba que valorize a memória social e musical do mesmo, 

reconheça a contribuição negra para a história nacional e local, amplie do repertorio cultural, 

valorize a cultura afro-brasileira, buscando a possibilidade do exercício pleno da cidadania, 

fortalecendo a diversidade cultural na UFU e fora dela. 

Com as atividades realizadas buscou-se implementar a Lei 10.639/03, que inclui no 

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-

Brasileira”, fomentando atividade cultural ligada à diversidade, especialmente focada na 

cultura do samba. As atividades desenvolvidas no projeto buscaram valorizar o samba como 

uma das manifestações culturais de resistência do povo negro na afirmação de sua cultura e 

identidade.  
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Um dos focos desenvolvidos foi reconhecer no samba um dos instrumentos culturais 

que facilitam entendimento que o fator étnico-racial constitui elemento importante para as 

relações sociais brasileiras e fundante das desigualdades raciais presentes neste contexto. A 

culminância do projeto foi a realização das Rodas de converSamba, em escolas públicas 

atendidas pelo Subprojeto Pibid Interdisciplinar - E M Manoel Alves Vilela, CIME Tancredo 

de Paula Almeida e E E Fernando Alexandre. Atendemos também, no formato de convidados, 

a EE Risoleta Neves. Além das escolas citadas acima foi realizada também a parceria com o 

evento Universidade Popular de Movimentos sociais – UPMS - onde a Roda de ConverSamba 

compôs o quadro de atividades culturais de duas preparatórias realizadas para consecução do 

mesmo. Como o projeto está em andamento, a finalização do mesmo será na Universidade 

Federal de Uberlândia, numa roda a ser realizada inclusa na programação do II Congresso 

étnico-racial. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O Projeto Rodas de ConverSamba: Não deixe o samba morrer - entrelaçando cultura 

e educação em três etapas metodológicas complementares. Na primeira etapa foram 

realizados estudos sobre a história do samba em escolas públicas atendidas pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à docência, subprojeto Interdisciplinar, na forma de 

parceria com o mesmo. O Pibid Interdisciplinar tem dedicado suas ações para a 

implementação da Lei 10.639/03 3 11.645/08. As atividades deste subprojeto centralizam em 

práticas pedagógicas antirracistas e descolonizadoras. Assim sendo, entendemos que foi 

salutar tal parceria na realização deste projeto cultural. Inicialmente, professores regentes e 

bolsistas pibidianos, tiveram oportunidade de desenvolver um trabalho didático-pedagógico 

interdisciplinar a partir das letras-textos apresentadas nas rodas. 

Apresentaremos então, as representações docentes sobre a aplicação do projeto. 

Desta forma, as discussões a seguir foram realizadas seguindo essa metodologia de pesquisa. 

A coleta de dados deu-se por meio de questionário com perguntas abertas. Responderam às 

questões duas professoras de uma das escolas atendidas. 
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Quando questionadas com relação à possibilidade de interlocução interdisciplinar do 

projeto as professoras responderam que o mesmo abriu essa possibilidade:  

 

Trabalhar com o projeto ConverSamba foi muito bom e enriquecedor para todos os 

envolvidos. Com essa temática pude desenvolver atividades de todos os conteúdos, 

Usamos o samba como um recurso pedagógico em sala de aula o que nos deu 

possibilidade para  trabalhar : gênero textual, entender o que é autor, compositor e 

interprete, produção de texto, oralidade, a história africana e afro-brasileira, as 

influências da cultura africana na formação da nossa cultura, traçar linha do tempo 

desde quando surgiu o samba até os dias atuais, localização geográfica, cartografia, 

ritmos, bullying, preconceito,  dentre diversas outras atividades ( Prof 1). 

 

A interdisciplinaridade é uma nova postura a ser assumida pelos profissionais da 

Educação perante a questão do conhecimento. A proposta interdisciplinar busca superar uma 

abordagem fragmentada do conhecimento e produzir coerência entre as diversas áreas do 

conhecimento. Segundo Fazenda (1979) a introdução da interdisciplinaridade implica 

simultaneamente uma transformação profunda da pratica pedagógica que passa 

principalmente pela transformação pessoal da profissional envolvida neste processo. Segundo 

a autora “é uma transformação de vida”.  

Com relação ao planejamento adotada no projeto as professoras revelaram a 

importância das diversas fases e etapas. Elas revelaram que nada seria possível sem um 

planejamento sério. Oplanejamento interdisciplinar foi desenvolvido por fases, após o mesmo 

ser apresentadoà direção da escola. Na primeira fase do planejamento a equipe pedagógica 

atentou em sintonizar o repertório. A interlocução com o Grupo Samba e Velas nesse 

momento foi prioritária. A pessoa responsável do grupo levou uma lista com algumas músicas 

da qual foram escolhidas dez músicas. Esta fase foi marcada pelocuidado de escolher letras 

que pudessem contribuir pedagogicamente com os alunos e de fácil entendimento para eles. 

Posteriormente a isso foram realizadas reuniões com os bolsistas pibidianos para que 

fossem estudados o projeto e traçadas as intervenções a serem desenvolvidas. Estabeleceu-se 

um cronograma das atividades. A terceira fase foi destinada a socialização do projeto com o 

restante da equipe da escola. Foi realizada reunião com o corpo docente da escola para 

apresentar o projeto, o cronograma e convidá-los a participarem do projeto de forma 

colaborativa.  A próxima fase teve participação efetiva dos alunos bolsistas pibidianos. Foram 

realizadas por eles oficinas sobre a cultura africana e afro-brasileira, com apresentação de 

slides, documentários, vídeos, mostra de fotografias, roda de conversa. Posteriormente as 
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oficinas focaram no conteúdo sobre o samba. Foram realizadas oficinas com os bolsistas do 

pibid sobre música, especificamente sobre as músicas brasileiras que foram criadas com 

influência dos ritmos africanos, como o samba. Foram apresentadas as dez músicas do 

repertorio selecionado (falando sobre quando foi criada quem escreveu, quem foi o interprete, 

fazendo uma análise oral da letra, conhecendo um pouco da história do interprete e do 

compositor de cada música). 

Na quinta fase foi desenvolvido um trabalho conjunto com o professor de música da 

escola. Na sala de aula foram trabalhadas as letras das músicas e nas aulas de música ficaram 

dedicadas ao estudo das melodias e os ritmos. O professor de música, por influência desse 

projeto criou um grupo de samba com alguns alunos e os ensinou a tocar algumas músicas do 

repertorio estudado. 

A sexta fase ficou por conta da disseminação das atividades na escola como um todo. 

O suporte dos bolsistas do Pibid foi essencial para que as diversas atividades fossem 

desenvolvidas. Cada professor, além de ter trabalhado sobre o samba no geral, escolheu uma 

das músicas do repertorio para desenvolver as atividades didáticas do cronograma de acordo 

com as séries: 

 Primeiro ano: fazer ilustração através de desenhos, recorte e colagem da música 

trabalhada 

 Segundo ano: sequencia didática sobre a música trabalhada e confecção de um livrinho 

 Terceiro ano: criação de um acrostico com o nome da música escolhida pela professora 

 Quarto ano: criar uma história em quadrinho coletiva sobre a música trabalhada 

 Quinto ano: fazer uma parodia coletiva com a música escolhida. 

Na segunda etapa as escolas parceiras receberam visita das Rodas de ConverSamba. 

O grupo de sambistas Sambas e Velas visitou as escolas fazendo apresentação de sambistas e 

sambas tradicionais. O intuito deste momento da atividade, além de propiciar um momento 

cultural na escola, é de sensibilizá-los para conhecer melhor a história de vida e resistência de 

autores e sambistas.  
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Como encerramento será a possibilidade de diálogo da escola básica com a 

universidade. Realizaremos a última Roda de ConverSamba no auditório da Facip/UFU. Este 

será o momento cultural de apresentação dos sambistas com um repertório diversificado com 

autores renomados e com letras de sambas que registrem fatos da história do Brasil na visão 

dos mesmos. O público-alvo da atividade serão pais, alunos e professores das escolas públicas 

atendidas, além da comunidade universitária e comunidade em geral. 

Com relação às dificuldades encontradas na consecução do projeto, as professoras 

apontaram os seguintes fatores. No começo quandose iniciaram as primeiras atividades alguns 

alunos não aceitaram bem a temática. As professoras perceberam que 80% dos alunosnão 

conheciam o samba no formato a ser estudo. Além disso, 90% não sabiam sua origem, nem 

sobre as influencias dos ritmos africanos, e da mesma forma que o samba tenha influenciado 

na criação de outros ritmos. 

Esse desconhecimento sobre o ritmo provocou aversão inicial ao trabalho. Segundo 

as professoras tiveram momentos em que determinado aluno chegou a tapar os ouvidos e nem 

quis conhecer as músicas do repertorio. Contudo, com a realização das atividades pedagógicas 

iniciais, de acordo com que o projeto foi sendo executado, esse quadro foi mudando. As 

atividades pedagógicas trouxeram para o contexto das salas envolvidas no projeto o 

conhecimento da história do samba e seus autores. Professoras revelaram que com o 

conhecimento os alunos passaram a se interessar mais, a questionar, a serem mais 

participativos. Nas intervenções era nítido o contentamento dos alunos. Tal fator influenciou 

na aprendizagem, na interação entre eles e no comportamento dos mesmos. Finalmente as 

professoras conseguiram perceber que eles tinham prazer em participar das atividades, 

inclusive perguntavam todo dia se nãoiriam ter atividades relacionadas ao samba. 

Com relação aos aspectos negativos, as professoras entenderam que se necessita de 

uma formação para os professores antes de iniciar o projeto. Ficou um pouco vago de como 

erampara ser feitas as intervenções e o que teria que ser abordado.O Grupo samba e velas, 

parceiro do projeto, sem dúvida é muito bom, mas poderia também convidar alguns músicos 

aqui da cidade para participar não só cantando, mas contando também um pouco da história 

do samba. Outro ponto que ficou a desejar é que foi feito um repertorio, o mesmo foi 

trabalhado com os alunos na hora da roda de samba as músicas escolhidas não foram tocadas 

pelos músicos. Tocou-se apenas uma porque um aluno pediu. A sugestão e que o repertorio 
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seja feito pelos músicos que irão fazer a apresentação em consonância para que professoras 

possam trabalha-las nas salas de aula.  

 Segundo relato das professoras o projeto influenciou até em questões relacionadas 

àindisciplina em sala de aula. O projeto contribuiu para que os alunos comportassem de forma 

mais calma nas diversas atividades desenvolvidas na escola. As professoras ressaltaram ainda 

que esse conhecimento que tiveram durante o desenvolvimento do projeto foi riquíssimo, não 

só para os alunos mas para os professores e bolsistas envolvidos. 

Como consequência das atividades desenvolvidas aescola formou um grupo de 

samba que foi formado durante a execução do projeto. Este grupo tem feito diversas 

apresentações na cidade (Expopec, praças, escolas) e tem tido uma receptividade muito boa, a 

visão dos alunos sobre o samba mudou. Acreditamos que o que faltava era o conhecimento e 

a informação sobre os diversos aspectos do samba e o projeto oportunizou a todos envolvidos 

adquirir novos saberes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto no geral foi de grande aproveitamento pedagógico. Foi possível aliar o 

trabalho prazeroso para o educador e para o educando. Os objetivos propostos foram 

cumpridos graças ao trabalho em equipe, pois todos da escola se envolveram (a direção, 

professores regente, professor de música, professora de dança, professora de educação física, 

professor de capoeira, bolsistas, parceiros da escola, secretaria, serviço geral,). A temática do 

samba possibilitou desenvolver a aprendizagem de forma lúdica, diferenciada e promovendo a 

interação entre todos.  

Aspectos relacionados à elaboração de planejamento, implementação de proposta 

interdisciplinar, disciplina e colaboração foram relevantes nesta proposta. Além de que a 

implementação da Lei 10.639/03 foi realizada com êxito. 
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